
 

Број: ROP-KOS-657-LOC-1/2018 

Заводни број: 353-3/2018 

Датум: 19.01.2018. године 

К О С Ј Е Р И Ћ 

 

   Одeљење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене 

и имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, ул. Олге Грбић бр.10, 

Косјерић, решавајући по захтеву инвеститора „СОФРОНИЈЕВИЋ“ доо, из Косјерића , 

ул. Светозара Познановића бр.7, Матични број правног лица: 20226447, ПИБ: 104757399 

, на основу члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ 

бр.18/2016), члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, брoj 72 

од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 – 

одлука УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - одлука 

УС, 50 од 7. јуна 2013 - одлука УС98 од 8. новембра 2013 - одлука УС, 132 од 9. 

Децембра 2014.и 145/2014, од 29. децембра 2014.), члана 6 - 8. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“ број 

113/2015, 96/2016 и 120/2017 ), доноси: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, „СОФРОНИЈЕВИЋ“ доо, из Косјерића 

, ул. Светозара Познановића бр.7, за издавање локацијских услова за изградњу 

гаражe са пословним простором, број ROP-KOS-657-LOC-1/2017 код овог органа 

заведен под бројем  353-3/2018 од 11.01.2018. године, као непотпун,  због 

неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 

 

II Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема закључка а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страни надлежног 

органа, поднесе усаглашен захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља 

документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити 

поново плаћа административну таксу  и накнаду за подношење захтева.  

 

Образложење 

 

   Одeљењу за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално - стамбене и 

имовинско – правне послове Општинске управе Косјерић, обратио се инвеститор , 

„СОФРОНИЈЕВИЋ“ доо, из Косјерића , ул. Светозара Познановића бр.7, захтевом за 

изградњу гаража са пословним простором на кат.парцели 365 КО Варош Косјерић, 

општина Косјерић. 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false


- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова ( 

накнада за Централну евиденцију); 

- Идејно решење ( 3. ИДР-1- Пројекта архитектуре dwfx.);  

- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози; 

- Идејно решење ( Пројекат архитектуре – текстуална и нумеричка 

документација) 

- Идејно решење (1. ИДР -0- Главна свеска) 

Број дела пројекта 32/2017, Ужице, децембар 2017. године 

Пројектант – Биро за конструкције „Конструктор“, Вуколе Дабића бр.8, 

Ужице 

Одговорно лице пројектанта - Душан Николић 

Главни пројектант – Снежана Ристовић дипл.инж.арх.  

Број лиценце 300 2750 03 

 

У складу са чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Службени Гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017 ) ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, 

прописани чланом 7. овог правилника, надлежни орган захтев за издавање 

локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно 

разлога за одбацивање. 

 

Надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити 

закључком и када  идејно решење не садржи податке потребне за издавање 

локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, 

не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са чланом 8ђ. Закона.  

 

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање нису 

испуњени формални услови, односно да идејно решење не садржи потребне податке: 

 

 Графички део техничке документацује достављен је у dwfx, формату и није 

потписан квалификованим електронским потписом. Члан 3. Став 2. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Службени Гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017 ), прописује 

да  сва акта која доносе, односно размењују, надлежни орган и имаоци јавних 

овлашћења у обједињеној процедури и/или ради употребе у тој процедури, као 

и други документи које подносилац захтева, надлежни орган и имаоци јавних 

овлашћења достављају у обједињеној процедури, достављају се у форми 

електронског документа, у пдф формату, потписаном квалификованим 

електронским потписом. 

Изузетно од става 2. овог члана, техничка документација се доставља у dwf. 

или dwg. формату, потписаном квалификованим електронским потписом, у 

складу са прописом који уређује садржину, начин и поступак израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, а 

ако тај формат није потписан, та документација се доставља и у pdf. формату, 

потписаном квалификованим електронским потписом. 

 Уз захтев нису приложени докази о уплати административне таксе у складу са 

чланом 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Службени Гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 

120/2017), као ни локална административна такса за издавање локацијских 

услова према Одлуци о локалним административним таксама („Сл.лист 

Општине Косјерић“ бр.2/10 од 02.фебруара 2010.)  



На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 

усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 

одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде. 

 

Ако уз усаглашен захтев подносилац достави измењен документ у односу на 

документ који је већ доставио уз одбачен захтев, надлежни орган ће поступити по 

том измењеном документу. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се 

изјавити приговор Општинском већу Општинске управе Косјерић у року од три дана 

од дана достављања. 

 

 

 

 

Обрадила: РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

Ивана Јанковић дипл.пр.планер Милинко Крстић 

 

 

 

 


